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Abstract: The purpose of this study was to 

design a curriculum framework for elementary 

school which could be implemented during the 

Corona Virus pandemic period. This qualitative 

study was conducted using the six-step method of 

Sandlowski and Barroso. In this regard, 29 

related research sources were used as the basis 

for the analysis, which resulted in extracting 5 

basic axes of the elementary school curriculum in 

Corona crisis, including purpose, content teacher 

role, role of learners and role of government. The 

data validation was confirmed using data 

validation, transferability and data alignment and 

data reliability techniques with precise guidance 

of researchers' data collection and alignment. 

Based on the research results, the objectives of 

this curriculum should be considered according to 

the new conditions, with the approach of 

continuing education and achieving learning 

objectives. The content of this program includes 

Coexistence training with Corona, theoretical and 

practical training, and strengthening of socio-

emotional competencies. 
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 مقدمه

زمانی بود برای شیوع بیماری ويروس کرونا و اين بیماری از کشور  7411ماه دسامبر سال 

های چین و از شهر ووهان آغاز شد، با سرعت بسیار زيادی گسترش يافت و افراد و ارگان

مرتبط به سالمت را کامالً به خود درگیر کرد. سپس ويروس کرونا در سراسر جهان گسترش 

گیری (. در ابتدای شیوع اين بیماری، دولت چین برای جلوگیری از همه7474، 1اليافت )سینق

آن تصمیم گرفت شهر ووهان را قرنطینه کند و اين تصمیم، لغو تمام پروازها و تخلیه افراد 

در اين زمان، دنیا به يک همبستگیِ جهانی و همراهی مردم برای ، غیربومی را به دنبال داشت

(. گسترش ويروس 7474، 7)رن و همکاران دن اين بیماری نیاز داشتمقابله و شکست دا

مارس، رئیس سازمان جهانی بهداشت،  11وزافزون بود تا نهايت در تاريخ ر 11 9کوويد

گیر معرفی کرد و جهان وارد مرحله جديدی از مقابله با اين يک بیماری همه ابیماری کرونا ر

مندی گیری، نظام(. در نتیجه اين همه7474داشت، سازمان جهانی بههای بیماری شد )گزارش

 قرار گرفت. تأثیرکشورها از جمله نظام آموزش و پرورش تحت 

آموزش و پرورش در سراسر جهان در تالش هستند تا در برابر های سیستمدر اين راستا، 

ات گیر کرونا واکنش نشان دهند. تمامی کشورهای جهان اقدامشیوع غیرمنتظره بیماری همه

الزم را برای اجرای تعطیلی سراسر کشور و مؤسسات آموزش و يادگیری، از مهدکودک تا 

اند و قرار گرفته تأثیرمیلیون معلم ابتدايی و متوسطه تحت  59دانشگاه در نظر گرفتند. حدود 

ارتباطات و اتصال به اينترنت پايدار وجود دارد، در تالشند آموزش و های جايی که زيرساخت

 (.7474ری را به صورت برخط انتقال دهند )رن و همکاران، يادگی

آموز را تحت بیش از يک میلیارد دانشکرونا، تا به امروز، تعطیلی مدارس به دلیل بیماری 

قرار داده است. يکی از مشکالتی که در اين شرايط برای کودکان و نوجوانان بوجود آمده  تأثیر

درس به صورت برخط برگزار های ه، کالسمشکالت آموزشی است. در شرايط قرنطین

آموزان به اينترنت دسترسی ندارند. کاهش زمان شوند. اين در حالی است که همه دانشمی

های آموزش و کیفیت نامناسب خدمات آموزش برخط و نابرابری در استفاده از فرصت

                                                 
1. Singhal 

2. Ren 

3. Covid 19 
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ی که از امکانات آموزانآموزشی، عملکرد تحصیلی يادگیرندگان را کاهش داده است. حتی دانش

دهند که برنامه مجازی برخوردارند، گزارش میهای مناسب برای دسترسی به اينترنت و کالس

درس عادی، های زاتر است. در کالسسنتی استرسهای آموزش برخط از برنامه آموزش

کند تر میها استرس را کمتر و قابل کنترلمشارکت در فرآيند يادگیری و حمايت همکالسی

برخط، مشارکت يادگیرندگان و حمايت آنان های ( در حالی که در کالس7474، 1گدهیری)آن

مجازی نقش معلمان و راهبردهای های رسد. به عالوه در کالساز يکديگر به حداقل می

آموزان الزم است خودشان را با اين تغییرات سازگار نمايند کند و دانشتدريس آنان تغییر می

(. اين مشکالت سطح استرس و اضطراب تحصیلی يادگیرندگان را باال 7441 ،7)گانیه و والترز

تواند سیستم ايمنی بدن را ضعیف کرده و افراد را در مقابل برد. استرس و اضطراب میمی

 .پذير سازدمختلف آسیبهای بیماری

آموزشی به دنبال طراحی برنامه درسی برای دوره کرونا و های بر همین اساس، سیستم

تی دوره بعد از کرونا هستند. دوران جديد، حین و بعد از دوره بیماری کرونا فرصتی را برای ح

برنامه  گردد.کند که در چارچوب برنامه درسی مجسم میبازانديشی اهداف آموزش فراهم می

(، نقشه يا طرحی کلی برای يک 7416، 9وگويی پیچیده )پايناردرسی در واقع تعامل و گفت

ی و چگونگی تبديل محتوای يک دوره به برنامه کلی برای ياددهی و يادگیری و دوره آموزش

ای برای تحقق (، ستون اصلی فرايند آموزش و وسیله7419، 0تحقق نتايج يادگیری )ريچاردز

اهداف پويای آموزش مطابق با تغییرات نیازهای اجتماعی و اقتصادی هستند )استنلی و 

دو دلیل قلب آموزش است: اول اينکه چیزی است که بايد  (. برنامه درسی به7417، 6مکشن

  (.7415، 5آموخته شود؛ دوم اينکه ترکیبی از يادگیری، فعالیت و اهداف است )نال

(. منظور از برنامه 7442، 2اما طراحی برنامه درسی فرايندی مداوم و پیوسته است )ولف

از قبیل هدف، محتوا، ارزشیابی،  مربوط به حوزه يادگیریهای درسی مجموعه عوامل و مؤلفه

کوگان، کلین، هانون و يادگیری، يادگیرندگان فضا و تجهیزات و زمان است )-فرآيند ياددهی

                                                 
1. Angdhiri 

2. Gagne & Walters 
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يکی از اهداف طراحی هر برنامه درسی، مناسب و پاسخگو بودن برنامه درسی (. 7474، 1نالت

باشد. اهداف می اضطراری و مواردها و توسعه آمادگی فراگیران در هنگام وقوع باليا، بیماری

مختلف تحصیلی و های را در زمینهها و آمادگیها ای از صالحیتبرنامه درسی مجموعه

کند. با توجه به دوره شیوع کرونا، تمايل به اهداف متمرکز بر آمادگی از می اضطراری فراهم

ويروس گیری ههمبرای آموزش دوره دبستان بعد از جهانی وجود دارد. های نظر شیوع بیماری

مختلف حرکت بدن های بیانی، گسترش شیوههای کرونا اولويت بخشی برنامه درسی به سیستم

بیانی، اشکال های آموزشی پويا ضروری خواهد بود. سیستمهای و ترجیح دادن موقعیت

 (.7415مختلف کنش انسانی است که بر اساس احساسات استوار است )نال، 

دوره ابتدايی در دوران شیوع ويروس کرونا موضوعی نو در  مسئله طراحی برنامه درسی

دنیاست و در اين زمینه تحقیقات نادری صورت گرفته است. از اين رو، با در نظر گرفتن 

های داخلی و خارجی انجام شده توان به طور خالصه به روزترين پژوهشمی مباحث بیان شده

 ارائه کرد.  ه شرح زيرمزبور را ب درباره عوامل مؤثر بر برنامه درسی

بازانديشی آموزش در دوران پس از کرونا: »( در پژوهشی تحت عنوان 7474) 7کاهاپای

کند که با توجه به اين که ويروس کرونا تمامی ابعاد می ، بیان«انداز مطالعات برنامه درسیچشم

های ه چالشقرار داده است، اين مسئله فرصتی است که با توجه ب تأثیرزندگی بشر را تحت 

 چهاروی مسئله آموزش و پرورش ايجاد شود. نوظهور، چشم اندازهای جديدی نسبت به 

شود را می رويکرد و ارزيابی ،محتوا ،هدف عنصر اساسی در مطالعات برنامه درسی که شامل:

کند که تغییرات شکل گرفته در دنیا بر اين می مورد بحث و بررسی قرار داده است و بیان

بايستی در تصمیمات خود تمامی ابعاد و نظران صاحبات جدی داشته است و تأثیرز عناصر نی

 ،عناصر آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دهند تا در اين دوره جديد تاريخ بشريت

حرکت »( در پژوهشی تحت عنوان 7474) 9آموزش با کیفیت صورت پذيرد. باسیلیا و کواوادز

کنند که گذر از می بیان« 11گیر کوويد س در طی بیماری همهبه سمت آموزش آنالين در مدار

جديد تدريس و های آنالين و به کارگیری شیوههای آموزش سنتی و حرکت به سمت آموزش

                                                 
1. Kogan, Klein, Hannon & Nolte 

2. Cahapay 

3. Basilaia & Kvavadze 
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 آمیز بوده است وافزارهای مختلف در جهت تسهیل فرايند آموزش موفقیتاستفاده از نرم

تفاده کرد. ثبت تجربیات اين چنینی و مطالعه توان از تجربه به دست آمده در آينده نیز اسمی

حرکت به سمت های تواند برای ساير کشورهايی که هنوز روشمی هايی در اين راستاپژوهش

نتايج اين پژوهش نشان داد که با توجه به  مفید باشد.اند آنالين را پیدا نکردههای آموزش

ها و راه مقررات، سیستم عامل قوانین،تغییرات صورت گرفته در زمینه آموزش و پرورش 

جديدی متناسب با تغییرات بايستی مورد استفاده قرار بگیرد تا يادگیری موثر رخ دهد. های حل

پیامدهای روانشناختی و آموزشی »( تحت عنوان 1911پژوهش ابوالمعالی الحسینی )های يافته

ان در آموزدانشانگر اين بود که بی« ان و راهکارهای مقابله با آنهاآموزدانشبیماری کرونا در 

بیماری کرونا و قرنطینه در بعد فردی مشکالت روان شناختی مانند اضطراب، افسردگی،  نتیجه

حوصلگی را اختالل استرس پس از آسیب، استرس، ناکامی، ترس، خشم، احساس تنهايی و بی

شکل در ارتباط با اعضاء مشکالتی مانند مان با آموزدانشاند. در بعد بین فردی تجربه کرده

اجتماعی ناکافی، کاهش درآمد های خانواده، محدوديت ارتباطی با دوستان و معلمان، حمايت

در بعد آموزشی مشکالتی مانند حضور شناختی و اجتماعی ضعیف اند. خانواده را تجربه کرده

شکالتی در ان در فرايند آموزش آنالين، افزايش بار شناختی، ضعف انگیزه، مآموزدانش

اين پژوهش، در محتوای های مديريت زمان و نگرانی از ارزشیابی شناسايی شد. بر اساس يافته

حل مساله های سالمت، مهارتهای درسی، بايد دروسی در جهت کاهش بحرانهای برنامه

ارتباطی و راهبردهای مقابله با استرس گنجانده شود. طبق های آوری، مهارتاجتماعی، تاب

آموزان واکاوی تجارب والدين دانش»( تحت عنوان 1911ج پژوهش محمدی و همکاران )نتاي

اجتماعی در زمان شیوع ويروس های آموزش مجازی با شبکههای دوره اول ابتدايی از چالش

از عقب ماندگی تحصیلی و ايجاد فرصت در پنج مقوله آموزشی )محاسن: جلوگیری « کرونا

خالقیت؛ معايب: عدم تمايل به انجام تکالیف کالسی و کاهش پايبندی به مقررات نظم و 

آموزان و نظارت بیشتر والدين؛ معايب: انضباط کالسی(، اجتماعی )محاسن: آزادی عمل دانش

سن ورود آموزش آموزان(، فرهنگی )محاپرتی دانشحذف فعالیت گروهی و تنبلی و حواس

مجازی به عرصه نظام تعلیم و تربیت و ايجاد تجربه جديد؛ معايب: حذف کاريزمای حضور 

حوصلگی برخی از والدين(، اقتصادی )محاسن کاهش هزينه اياب و معلم و خستگی و بی

های تکمیلی و گذاری جهت آموزشجويی در زمان اياب و ذهاب؛ معايب: وقتذهاب و صرفه

https://erj.khu.ac.ir/article-1-808-fa.pdf
https://erj.khu.ac.ir/article-1-808-fa.pdf
https://erj.khu.ac.ir/article-1-808-fa.pdf
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ای والدين به عنوان حسن؛ معايب: عدم افزار الزم( و فنی )ارتقاء سواد رسانهسختهزينه تهیه 

به  بندی شدند با توجهآوری اطالعات( طبقهجذابیت بصری ويدئوها و عدم تسلط به فن

منسجم و اثربخش های مشکالت و معايبی که توسط والدين عنوان گرديد، طراحی زيرساخت

 يابد.می تجهت ارائه آموزش مجازی ضرور

تواند راهگشای بسیاری از مسائل پیش بر اين اساس، وجود يک راهنمای برنامه درسی می

بنابراين، اين پژوهش با هدف  گیری ويروس کرونا در حوزه آموزش باشد.آمده در دوره همه

گیری بیماری کرونا دنبال شده طراحی چارچوب برنامه درسی دوره ابتدايی در بحران همه

 است.

 شناسیشرو

بوده که با  1و از نوع فراترکیبهای کیفی اين پژوهش از نوع کاربردی، در زمره پژوهش

( انجام شده است. تیم 7442) 7ای ساندلوسکی و باروسواستفاده از روش شش مرحله

فراترکیب در اين پژوهش، متشکل از سه نفر متخصص علوم تربیتی و مسلط به روش پژوهش 

مند پیشینه مرتبط با ظور اطمینان و اعتباربخشی به جستجوی جامع و نظامفراترکیب بود. به من

شناسی و موضوع و يافتن منابع مورد نیاز از يک نفر از کارشناسان ارشد رشته علوم دانش

 فراترکیب عبارتند از:های رسانی نیز استفاده گرديد. گاماطالع

 پژوهش سؤال اول( تنظیم مرحله

بود که برنامه درسی دوره ابتدايی در دوران شیوع ويروس کرونا  سئوال اصلی پژوهش اين

 هايی است؟شامل چه مؤلفه

 ادبیات مندجوی نظام و دوم( جست مرحله

ساينس »، «0امرالد»، «9اسکوپوس»پنج پايگاه داده به زبان انگلیسی شامل  در اين پژوهش

و دو پايگاه داده به زبان برای مطالعات خارجی « 2پروکوئست»و « 5اشپرينگر»، «6دايرکت

                                                 
1. Meta-Synthesis 

2. Sandelowski & Barroso 

3. Scopus 

4. Emerald 

5. Science Direct 

6. Springer 

7. Proquest 
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انتخاب « 7پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی»و « 1پايگاه نشريات کشور»فارسی شامل 

، «9برنامه درسی ابتدايی»کلیدی های ها از واژهوجوی مقاالت در اين پايگاهشدند. برای جست

اهداف »و  «6های آموزش در دوران کروناروش»، «0نقش آموزشی معلم در دوران کرونا»

 7471تا  7411های استفاده و مقاالت مرتبط در بازه زمانی سال« 5آموزشی در دوران کرونا

 .شدآوری جمع

 مرحله سوم: ارزیابی کیفیت

اشاره های منبع با کلید واژه 96مذکور، در مجموع تعداد های داده پس از جستجو اولیه پايگاه

رسی عنوان منابع، چکیده و محتوای آنها بود و در شده به دست آمد. فرآيند بازبینی شامل بر

ها فارسی و انگلیسی، زمان انجام هر مرحله متناسب با معیارهای پذيرش )زبان پژوهش

ترکیبی يا کیفی به صورت مقاله منتشر های ، پژوهش7471تا سال  7411ها از سال پژوهش

مورد بررسی قرار گرفت. مراحل نامه منتشر شده( شده در مجالت، بخشی از يک کتاب و پايان

 بازبینی به شرح زير بوده است:

( عنوان منابع، چکیده و محتوای آنها بررسی شده و منابعی که ارتباطی با سئواالت پژوهش 1

پژوهش کنار  سوالمنبع به دلیل عدم ارتباط با  دونداشتند، کنار گذاشته شدند. در اين مرحله 

 سی بیشتر وارد مرحله دوم شدند.منبع برای برر 99گذاشته شدند و 

تکراری بودند های ( در اين مرحله، از منابعی که مربوط به نويسندگان مشترک يا دارای يافته7

منبع ديگر که دارای  يکتر باقی ماند. به اين ترتیب يکی از آنها حذف و پژوهش کامل

 .منبع باقی ماندند 97تکراری بود حذف و در نهايت تعداد های يافته

شناختی مطالعات، مورد ارزيابی قرار گیرد. هدف از اين در قدم بعدی، بايد کیفیت روش

بنابراين ممکن  ؛آنها اعتمادی نداشته باشدهای گام، حذف منابعی است که پژوهشگر به يافته

 2ای که بايد در تلفیق وجود داشته باشد رد شود. به همین دلیل ابزار ارزيابی حیاتیاست مطالعه

                                                 
1. Http://Www.Magiran.Com/ 

2. Https://Www.Sid.Ir/Fa/Journal/ 

3. Elementary Curriculum 

4 . The Educational Role of The Teacher in The Corona Era 

5. Methods Of Education During the Corona 

6  . Educational Objectives In The Corona 

7. CASP (Critical Appraisal Skills Program) 
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دهد و برای تعیین رد استفاده قرار گرفت که لیست کامل و جامعی از سئواالت را ارائه میمو

(. به اين منظور، 7411، 1شود )چنايلاعتبار، کاربردی بودن و تناسب پژوهش به کار برده می

سئوالی جهت بررسی دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی تهیه شد. سئواالت  دهچک لیستی 

آوری گیری، روش جمعاهداف پژوهش، منطق روش، طرح پژوهش، روش نمونهشامل بررسی 

ها، کنندگان، مالحظات اخالقی، اعتبار تجزيه و تحلیل دادهها، رابطه پژوهشگر و مشارکتداده

ها و ارزش پژوهش بود. هنگام استفاده از اين ابزار، منابع مطالعه شده و برای بیان واضح يافته

در نظر گرفته شد. بر اساس  پنجتا  يکباال امتیازی بین های ارا بودن ويژگیهر منبع به لحاظ د

 -64»امتیازی اين روش، هر منبع بر اساس درجه کیفی و مطابق طیف خیلی خوب  64مقیاس 

« 4 -14»و خیلی ضعیف « 11-74»، ضعیف «71 -94»، متوسط «91 -04»، خوب «01

 بندی شدند.دسته

 71دلیل کسب امتیاز ضعیف و خیلی ضعیف حذف شدند و  منبع به سهبر اين اساس، 

مقاله امتیاز  12منبع امتیاز متوسط،  هفتمنبع در فرآيند ارزيابی پذيرفته شدند که از اين تعداد 

 مقاله امتیاز خیلی خوب را کسب کردند. پنجخوب و 

 کیفیهای مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل داده

مقاله منتخب و نهايی شده را به منظور  71ر پیوسته، گران به طودر اين مرحله، پژوهش

اند، چندبار ی مجزايی که در آنها مطالعات اصلی انجام شدهها درون محتوایابی به يافتهدست

سؤال اصلی مضامین از متون انتخابی اقدام شد. برای استخراج  مضامینمرور کرده به استخراج 

مضمون  94ا در نظرگرفتن فراوانی در مجموع پژوهش مالک عمل قرار گرفت. از اين حیث ب

 استخراج گرديد.

کیفی(: در بخش های کیفی( و مرحله ششم )اعتباريابی يافتههای مرحله پنجم )ترکیب يافته

 ها ارائه شده است.يافته

                                                 
1. Chenail 
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 هایافته

 کیفیهای مرحله پنجم: ترکیب یافته

ها به عنوان تخراج شده از پژوهشدر اين مطالعه و در فرآيند تحلیل، ابتدا تمام عوامل اس

نظرگرفتن مفهوم هر يک از  تقلیل با درهای نظر گرفته شدند. سپس طبق قاعده مضمون در

مضمون کاهش يافت. مضامین پايه شناسايی شده در  10بندی شده و به مضامین، خالصه

 ارائه شده است. 1جدول 
 . مضامین پايه شناسايی شده1جدول

 منابع مضامین پایه

 (7474) (، کوگان و همکاران7474) 7(، دانیل7474) 1تاکرو تحقق اهداف یادگیری

 (7474) 9(، شی، چان، چن و الی7474) دانیل استمرار آموزش

(، 7474) 6(، صالح7474) 0بل، سی، وهن، واردال، گولد و همکارفراسیال، کمپ همزیستی با کرونا

(، شیی و  7474) نییل (، دا7474) (، کوگیان و همکیاران  7474) (، تاکرو7474)

 (7474) همکاران

 0(، لوينسون، کويک و لیپسیتیک 7474) 2(، داوان7474) (، صالح7474) 5کیشام آموزش تئوری و عملی 

(، چانی  و  7474) 11(، آپريیانتی 7474) 14(، سیتیان 7474) 1دريشل(، آ7474)

 (7474) (، داوان7474) 17فان 

 (، آپريیانتی 7474) 19بیر  ، نیلسن، دالبیر  و کینی   جوهانسن، آستراپ، جوار یادگیری از راه دور

(، پانوسیکا گیريفیس، کیر،    7474) (، داوان7474) (، چان  و همکیاران 7474)

 (7474) 10استورات، میستری، کلین، وينر و بانل

                                                 
1. Toquero 

2. Daniel 

3. Shih, Chan, Chen & Lai 

4. Fraisl, Campbell, See, Wehn, Wardlaw, Gold & Masó 

5. Saleh 

6. Chisholm 

7. Dhawan 

8. Levinson, Cevik & Lipsitch, 

9. Darayseh 

10. Setiawan 

11. Apriyanti 

12. Chang & Fang 

13. Johansen, Astrup, Jore, Nilssen, Dahlberg & Klingenberg 

14. Panovska-Griffiths, Kerr, Stuart, Mistry, Klein, Viner & Bonell 
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 منابع مضامین پایه

 1(، دمويیییاکور7474) (، داوان7474) (، آپريیییانتی7474) ايلمییییا و همکیییاران یادگیری در خانه

 (7474) (، ستیان7474) 7(، خی و يان 7474)

 (، آپريیانتی 7474) (، ايلمیا و همکیاران 7474) (، ستیان7474) خی و همکاران نقش رهبری معلم

(7474) 

 9(، کیای و وانی   7474) (، داوان7474) (، دموياکور7474) چان  و همکاران گری معلمنقش تسهیل

(7474) 

مهاااارت معلااام در تولیاااد 

 محتوای الکترونیکی

 (، آپريیانتی 7474) (، ايلمیا و همکیاران 7474) (، ستیان7474) نخی و همکارا

(7474) 

تادری   های استفاده از روش

 فعال در فضای مجازی

 (7474) (، کای و همکاران7474) (، داوان7474) دموياکور

 (، کیای و همکیاران  7474) (، داوان7474) (، آپريیانتی 7474) خی و همکیاران  تضمین کیفیت یادگیری

 (7474) (، آپريانتی7474) ايلمیا و همکاران (،7474)

ان آماوز دانشپرورش توانایی 

 برای یادگیری در خانه

 (، کیای و همکیاران  7474) (، داوان7474) (، آپريیانتی 7474) خی و همکیاران 

(7474) 

(، هیادار،  7474) (، خی و همکیاران 7474) 0وان ، ژان ، ژائو، ژان  و جیان  عاطفی-شایستگی اجتماعی

 2(، آدوم7474) 5(، ملنییک و دارلینی  هیامون   7474) 6رگاس، آلپرت و اريیاو ا

(7474) 

(، هیادار و  7474) (، ايلمییا و همکیاران  7474) (، ستیان7474) خی و همکاران خودآموزی  

 (7474) (، داوان7474) همکاران

(، وانی  و  7474) (، آدوم7474) (، ملنیک و همکاران7474) هادار و همکاران رعایت بهداشت فردی

 0(، سییازمان بهداشییت جهییانی7474) (، ملنیییک و همکییاران7474) همکییاران

 (7474) (، آدوم7474)

                                                 
1. Demuyakor, 

2. Xie & Yang 

3. Cai & Wang 

4. Wang, Zhang, Zhao, Zhang & Jiang 

5. Hadar, Ergas, Alpert & Ariav 

6. Melnick, & Darling-Hammond 

7. Adom 

8. World Health Organization 
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 منابع مضامین پایه

مايا (، تورالس، اولیگینس، کاستالدلی7474) (، آپريانتی7474) وان  و همکاران رعایت بهداشت روانی

(، دگیروالمییو، کییروری، کريسییی، مییانزنی، اسییپینوگاتی،  7474) 1و ونتريگلیییو

 (7474) 7ايس و وايتااستر

زیرساخت مناساب آماوزش   

 مجازی

(، 7474) (، داوان7474) 9(، ژانیی ، وانیی  و يانیی 7474) وانیی  و همکییاران

 (، چانی  و همکیاران  7474) 0سهرابی، الصافی، نیل، خیان، کیروان و الجبیری   

 (7474) (، دموياکور7474)

 (، آپريیانتی 7474) (، ژان  و همکیاران 7474) 6(، شیا7474) وان  و همکاران ایارائه خدمات مشاوره

 (، رادوان و همکیییاران7474) (، داوان7474) (، هیییادار و همکیییاران 7474)

 (7474) (، ژان  و همکاران7474) (، شیا7474) (، آدوم7474)

تری انجام و در قالب بندی کلیدر مرحله دوم، بر اساس مضامین پايه شناسايی شده، دسته

دهنده را نشان بندی مضامین سازمانطبقه 7. جدول شدند بندیه طبقهدهندپنج مضمون سازمان

 دهد:می
 دهنده. مضامین سازمان7جدول

 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان

 تحقق اهداف يادگیری هدف
 استمرار آموزش

 همزيستی با کرونا محتوا
 آموزش تئوری و عملی
 عاطفی-شايستگی اجتماعی

 هداشت روانیرعايت ب نقش معلم
 گری معلمنقش تسهیل

 ایارائه خدمات مشاوره
 تدريس فعال در فضای مجازیهای استفاده از روش

 مهارت معلم در تولید محتوای الکترونیکی
 نقش رهبری معلم

                                                 
1. Torales, O’Higgins, M, Castaldelli-Maia & Ventriglio 

2. De Girolamo, Cerveri, Clerici, Monzani, Spinogatti, Starace & Vita 

3. Zhang, Wang & Yang  

4. Sohrabi, Alsafi, O’Neill, Khan, Kerwan & Al-Jabir 

5. Xia 
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 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان

 ان برای يادگیری در خانهآموزدانشپرورش توانايی  نقش فراگیران
 يادگیری در خانه
 دور يادگیری از راه

 رعايت بهداشت فردی
 خودآموزی

 تضمین کیفیت يادگیری نقش دولت
 زيرساخت مناسب آموزش مجازی

 کیفیهای مرحله ششم: اعتباریابی یافته

تا با فراهم کردن توضیحات و توصیف واضح و  شدهدر سراسر فرآيند اين پژوهش نیز تالش 

طی شده و در زمان الزم از ابزارهای  موجود، مراحل پژوهش به دقتهای روشن برای گزينه

های تکنیک از استفاده ها باداده ها استفاده شود. اعتبارمناسب جهت ارزيابی پژوهش

و  0هاسوسازی دادهو هم 9گراناز طريق خودبازبینی پژوهش 7پذيریو انتقال 1اعتبارپذيری

 5گرانزی پژوهشسوساآوری اطالعات و همبا هدايت دقیق جريان جمع 6اعتمادپذيری

گران به اين صورت انجام شد که سوسازی پژوهش( تعیین شد. هم1106، 2لینکلن و گوبا)

وجو و مورد ارزيابی گران به صورت مستقل جستمنابع استفاده شده توسط سه نفر از پژوهش

نتايج جستجوها،  هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارههای قرار گرفته است. جلسه

گیری ها و تصمیمدهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع، بحث درباره نتايج ارزيابیشکل

ها و حوزه های مورد توافق و مذاکره دربارهراهبردهای ارزيابی مطالعات، تثبیت حوزه درباره

 .شدموارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع برگزار 

                                                 
1. Credibility 

2. Transferability 

3. Investigator Self-Monitoring 

4. Data Triangulation 

5. Dependability 

6. Investigator Triangulation 

7. Lincoln & Guba 



کرونا یماریب یریگدر بحران همه يیدوره ابتدا یچارچوب برنامه درس یطراح  

02 

 

اطالعاتی کتابخانه مرکزی های س ارشد پايگاه، مشورت با کارشنا1برای اعتباريابی توصیفی

و مرکز اسناد دانشگاه شیراز، جستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو بازنگر، ارزيابی مستقل 

 های هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحثهر گزارش حداقل توسط دو بازنگر و برگزاری جلسه

دهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع انجام شد. بررسی نتايج جستجوها و شکل درباره

 9نیز با ارزيابی مستقل هر گزارش توسط دو بازنگر و اعتباريابی پراگماتیک 7اعتباريابی تفسیری

مندی نیز با بهره 0تیمی تفکر با صدای بلند انجام شد. اعتبار نظریهای نیز، با برگزاری نشست

شده بررسی شد. در اين راستا  مضامین شناسايی خصوص در موضوعی نظريات خبرگان از

نفر از اساتید حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد و بر مضامین پايه  ششبا شرکت  6گروه کانونی

حاصل گرديد. بر اين اساس از اعتبار توصیفی، تفسیری  5دهنده شناسايی شده توافقو سازمان

 باشد. ( برخوردار می7442کی و باروسو، ساندلوس) و نظری

 بحث و نتیجه گیری

 .شودمی شناخته کشور همه جانبه توسعه و رشد در مهم ابزاری به عنوان آموزشی نظام امروزه

شخصیت  شکل گیری زمینه زيرا است، آموزشی نظامهای دوره ترينمهم جمله از ابتدايی دوره

 يادگیری و و تحصیل برای فرصت ترينمناسب و دهش فراهم آن در افراد همه جانبه رشد و

های رسالت به بخشیدن تحقّق ابزار ترينمهم درسی برنامه است. کودک استعدادهای رشد

 جان مايه، هملتن را آن مک دونالد، ای کهبه گونه است آنهای هدف وها نقش آيینه و آموزش

بروجنی و بحرينی ) انددانسته نآ قلب اورنشتاين و لوننبر  و جوهر کالين پود، و تار

 عبارت آن و است برنامه درسی عناصر درسی، برنامه مهم اجزای از (. يکی1910همکاران، 

 .شودمی تدوين و درسی تهیههای برنامه قالب در که تجربیاتی وها فعالیت مجموع از است

گیری حران همههدف از اين مطالعه کیفی طراحی چارچوب برنامه درسی دوره ابتدايی در ب

کرونا بود. با بررسی فراترکیبی که از مطالعات پیشین صورت گرفت نشان داده شد در مرتبه 

                                                 
1. Descriptive 

2. Interpretive 

3. Pragmatic 

4. Theoreticall 

5. Focus Group 

6. Consensus-Based Approach 
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نخست يک برنامه درسی اضطراری ويژه بیماری کرونا ضرورت دارد، که اين برنامه مشتمل بر 

 ها،هدفپنج عنصر اساسی هدف، محتوا، نقش معلم، نقش فراگیران و نقش دولت است. 

 را آنها تحقّق انتظار که چیزی است هدف آن واقع در، باشندمی درسی برنامه در عنصر ننخستی

اين مطالعه نشان داد اهداف درسی اين برنامه بايد با توجه به شرايط جديد و های يافته .داريم

موزش و يادگیری مبتنی بر تحقق اهداف درسی و يادگیری و آنظر به موضوع عدم تعويق 

 تناسب و کیفیت آموزش مهم ارتقای و اصلی عنصر ش در نظر گرفته شوند. ديگراستمرار آموز

 شده ارائه دروس محتوای علمی، دستاوردهای با آخرين انآموزدانش مهارت و دانش نگرش،

 وها ارزش ها،مهارت اصول، مفاهیم، از مجموعه است عبارت محتوا است. ايشان به

شود. می سازماندهی و اهداف، انتخاب قصد تحقق به و ريزانبرنامه سوی از که هايیگرايش

مورد  اهداف با است ضروری سبب بدين و آيدمی شمار به اهداف ققتح برایای وسیله محتوا

(. محتوای اين برنامه عالوه بر هم 1911روشن قیاس و همکاران، ) باشد داشته تناسب انتظار

س به صورت تئوری و عملی و ايجاد دروهای بر آموزش سويی با بحران کرونا بايستی

( معتقد است معلم در کالس 1102) عاطفی متمرکز باشد. شواب -اجتماعیهای شايستگی

کالس با های ريز درسی است که با رصد تمام پديدهدرس يک تصمیم گیرنده فکور و برنامه

مبنای دانش  گیری مناسب بپردازد. ویتواند به طراحی برنامه درسی و تصمیممی لنزی حساس

و با توجه به  دانستمی معلمی را شامل دانش نسبت به بافت، دانش محتوايی و دانش تربیتی

توان عنوان نمود می (1912جلیلی هزاوه، ) باشدمی ترنقش معلم در اين برنامه پررن اين که 

-، تسهیلایگوناگونی مثل ارائه خدمات مشاورههای تواند جنبهمی که نقش معلم متنوع است و

توان به استفاده از می معلمهای گری، و رهبری به خود بگیرد در اين راستا از ديگر نقش

تدريس فعال در فضای مجازی و مهارت معلم در تولید محتوای الکترونیکی اشاره های روش

آموزش نوين و از دست های اساسی سیستمهای يکی از بنیان محتوای الکترونیکی کرد که

که، تحقق ای باشد به گونهمی الکترونیکی تولید محتوای مهم آموزش مجازی و هایآورده

گیری از اهداف يادگیری و آموزشی بر مبنای تهیه و تولید محتوای مناسب و کارآمد با بهره

الگوهای طراحی آموزشی و کمک آموزشی به منظور تعمیق يادگیری و به عنوان يکی از ارکان 

تولید محتوای الکترونیکی از جايگاه  ی و بستر تحقق آموزش مجازی وريزی درساساسی برنامه
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نقش چند  آموزدانشکه در اين برنامه است  آموزدانشمهمی برخوردار است. عنصر بعد نقش 

ارائه شده توانايی های بايد بتواند با توجه به محتوا و آموزش آموزدانشبعدی دارد در واقع 

گیری اين عوامل در شخصیت وی گیری در خانه را کسب کند و شکلاديادگیری از راه دور، ي

هايی از جمله رعايت بهداشت فردی در منجر به ايجاد خودآموزی و کسب شايستگی

های شود. عنصر کلیدی ديگر تاکید بر نقش دولت است که بدون ايجاد زير ساخت آموزدانش

 موثر و مطلوب دست يافت در واقع توان به بادگیریمناسب جهت ارائه آموزش مجازی نمی

توان به پیاده سازی و آموزش مجازی و اهداف آن، نمیهای بدون در نظر گرفتن زيرساخت

گیری، اين زير ساختارها را اثربخشی آن امیدوار بود و الزم است دولت قبل از هر گونه تصمیم

ازی اقدام نمايد. سازی آن در راستای اهداف آموزش مجشناسايی و سپس نسبت به پیاده

 ها حاصل خواهد شد. ريزی زيرساختيزی دقیق و پیرموفقیت نهايی با برنامه

اين مطالعه که در باال مطرح شد، ضرورت يک برنامه درسی اضطراری های با توجه به يافته

آموزشی است که ضمن جامعه پذيری های در دوران بحران کرونا، بازسازی و افزايش فعالیت

شود که اجزای اصلی می جديد موجب گسترش دانش مربیان، شود. بنابراين پیشنهادی هانسل

يک برنامه درسی اضطراری را که مطابق با الزامات توسعه انسانی و زندگی اجتماعی است، در 

حاضر، به ارائه و بحث گذاشته شود. توجه بیشتر های بزر  جديد برای نسلهای زمان چالش

، عملکرد نمادين، احساسات و همدلی، تشويق رفتارهای خالقانه و ارتقا بیانیهای به سیستم

مختلف دانش ضروری است. وضعیت آموزش از راه های همکاری يکپارچه با محتوای حوزه

ستقالل الزم ويروس کرونا نشان داده است که بسیاری از فراگیران اگیری همهدور ناشی از 

طالعات را ندارند. همچنین مشخص شده که بسیاری از گیری در مورد ابرای مطالعه و تصمیم

های تحقیق ندارند. های مطالعه تسلط ندارند و دانشی در مورد روشان بر فعالیتآموزدانش

گفتاری درونی، هم های کنیم، به توانايیمی که در آن زندگیای سابقهبرای درک وضعیت بی

گسترده از مفاهیم، واژگان و ابزارهای ای برای مربی و هم برای فراگیران، شامل مجموعه

 ضروری است، نیاز داريم. همچنین يادآوری و تاکیدها فکری، که در آن منطق و استعاره

شود که بدون درک دانش علمی و رياضیاتی که به ذهن امکان تعمیق سواالت مطرح شده می

موفقی داشته باشیم. تاکید زی ريبرنامهتوانیم نمی دهد،می ويروس کرونا راگیری همهدر بافت 

 تأثیربه استفاده از زيبايی شناسی در آموزش به عنوان اولويت در اين زمان برجسته است، زيرا 
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هنر در ترشح مواد شیمیايی مفید در مغز برای تعادل عاطفی و کاهش احساس ترس و 

  (.7474شیا، ) شده است تأيیداضطراب از بیماری کرونا واضح و 

های هم توجه شود. کودک در سال« مخاطب کودک»اين برنامه بايد به موضوع همچنین در 

 دهد و به عنوان يک موجود فرهنگی رشدمی اولیه زندگی خود ارتباطات انسانی خود را شکل

گیری فرهنگی کودک را محور خود قرار داده کند. بنابراين، آموزش اولیه کودکی شکلمی

ريزی برای اقداماتی توجه کرد که به بايد بیشتر به برنامه ويروس کرونا،گیری همهاست. با 

دهند. گذارند، اما در عین حال احساس تعلق به گروه را افزايش میفاصله جسمی احترام می

حتی از راه دور( محیط عاطفی مناسبی برای ) ها و شعرها بصورت جمعیشنیدن داستان

(. در نهايت بر اساس 7474سوزالیمیا، ) کندمی برقراری ارتباط و اشتراک روايت و معانی ايجاد

 گردند:پژوهش، پیشنهادات کاربردی زير ارائه میهای يافته

الزم را جهت های ( مدارس با تخصیص بودجه الزم حتی به صورت اضطراری، زيرساخت1

 مجازی، فراهم نمايند.های ارائه آموزش

اب غیرقابل اجتنهای رسه به کاهش تنششناسی با مد( همکاری مداوم و مستمر مشاور روان7

آموزان و شده در سیستم مجازی و افزايش آرامش دانشبینی نناشی از اخالالت غیرپیش

 نمايد.والدين آنان کمک قابل توجهی می

آموزان و والدين آنان نیز با ( معلمان نقش تسهیلگر تعامالت مجازی خواهند داشت و دانش9

يادگیری  -سازی فرآيند ياددهیی و تمرين خودآموزی به روانارايانههای تقويت مهارت

 نمايند.کمک شايانی می

 منابع

بررسی میزان (. 1910کبری. ) ،سپهری بروجنی و احمدرضا ،نصر اصفهانی ؛مجید ،بحرينی بروجنی

رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم 

 .04 -61(: 92) 14، ت برنامه درسیمطالعا یی.ابتدا

معلم و (. 1912مجید. ) ،علی عسگری و محمود ،امانی طهرانی ؛زهرا ،نیکنام ؛مهسا ،جلیلی هزاوه

کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کالس 

 .140 -01(: 61) 19، مطالعات برنامه درسی  سی.در
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ارزیابی (. 1911فريدون. ) ،شريفیان و بی عشرتبی ،زمانی ؛جواد ،دارلیاقت ؛پروين ،روشن قیاس

وضعیت عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی 

(: 06) 16، مطالعات برنامه درسی  ر.العمدانشگاه فرهنگیان از منظر رویکرد یادگیری مادام

1- 04. 
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